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Ata de Reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT 16ª 

Região 

Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de junho de 2020, sob a presidência 

da magistrada Juacema Aguiar Costa, Juíza Titular da 6ª Vara do Trabalho de 

São Luís, deu-se início à reunião interna corporis da Comissão Permanente de 

Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região por 

videoconferência através da ferramenta Google Meet, com a participação de Dr. 

Manoel Pedro Oliveira Castro Neto, Diretor-Geral do Tribunal Regional do 

Trabalho da 16ª Região, e Fernanda Cristina Muniz Marques, Assessora da 

Diretoria-Geral. A presidente da Comissão deu início aos trabalhos registrando 

e manifestando a importância da reunião para tornar efetiva as ações de 

acessibilidade na Justiça do Trabalho da 16ª Região. Após as saudações iniciais, 

a presidente fez um breve resumo da situação Comissão, destacando a 

Recomendação à Presidência nº 22, consignada em Ata de Correição Ordinária 

da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (PA 7681/2018), relativa à 

correição ordinária do TST ocorrida no período de 11 a 15 de fevereiro 2019, 

cuja cópia do documento foi encaminhada para o email institucional dos 

convidados. Após, a magistrada defendeu a proposta formulada pela Comissão 

de Acessibilidade de mudança do Cejusc para o andar térreo do Fórum Astolfo 

Serra (FAS), objeto do PA nº 1413/2018, como contribuição para reduzir 

barreiras físicas às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, 

lembrando, ainda, que essa alteração vai contribuir para reduzir fluxo de 

pessoas nos elevadores e diminuir custos com energia e manutenção do 

equipamento. Citou também a experiência da advogada Dra. Priscilla Nogueira 

Araújo Selares, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão (OAB-MA), 

que constatou a falta de preparo de servidores e de terceirizados do FAS para 

lidar com pessoa com deficiência. Ressaltou que o momento é oportunidade 

para promover acessibilidade, considerando que o Tribunal passa por 

adaptações para o retorno gradual do trabalho presencial. Em seguida, a 

servidora Nikole de Mendonça fez uma breve explanação da minuta de projeto 

de adaptação no andar térreo para abrigar o Cejusc e das proposições do Setor 

de Engenharia para o retorno gradual do trabalho presencial. Após a exposição 

dos membros da Comissão, o diretor-geral agradeceu o convite, explicou sobre 

o andamento do Protocolo aprovado pela Comissão de Apoio para o Retorno 

Gradual do Trabalho Presencial no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região 

(Maranhão). Colocou-se à disposição da Comissão de Acessibilidade e solicitou 

à Comissão que seja informada a relação de PAs em tramitação com as 

demandas de acessibilidade, bem como seja encaminhado à Diretoria-Geral um 

plano de ação de acessibilidade, destacando o que seja mais relevante ao 

manifestar estar ciente da necessidade de mudança do Cejusc. Antes de 

finalizar a reunião, a presidente disse ainda ser necessário avaliar a 
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possibilidade de assegurar dotação orçamentária para ações de acessibilidade 

no TRT da 16ª Região. Após considerações finais, a presidente deu por 

encerrada a reunião, autorizando, em seguida, a lavratura da ata que segue com 

a lista dos membros da Comissão e convidados. 

 

Juacema Aguiar Costa 
Presidente da Comissão 
 

Gisélia Castro Silva 
Secretária da Comissão 
 

Nikole Melo de Mendonça 
Representante da Seção de Engenharia 
 
 
Fernando Rola Ferreira Filho 

Representante da CTIC 
 
 
José de Ribamar Santos Batista 
Diretoria do Fórum Astolfo Serra 
 

Convidados: 

Manoel Pedro Oliveira Castro Neto 
Diretor-Geral do TRT 16ª Região 
 

Fernanda Cristina Muniz Marques 

Assessora da Diretoria-Geral 

  

 


